
 

1 
 

 معابر در شهرک صنعتیپدافند غیرعامل و نظام دسترسی و شبکه 

 

1 

دهند. برداری از آن، به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری میراهی است که در طراحی و بهره

های شریانی خود به دو شود. راهبرای رعایت این برتری عبور پیاده از عرض راه کنترل و تنظیم می

های شریانی درجه یک، ارتباط با شبکه شوند. راههای شریانی درجه یک و دو تقسیم میراهدسته 

شهری بوده و برداری شریانی دارای عملکرد درونکند، ولی بهرهشهری را تأمین میهای برونراه

دهند و با توجه به ماهیت بحث در این پژوهش شهری را تشکیل میهای درونشبکه اصلی راه

 باشد. های شریانی میهای صنعتی( محور توجه، خیابان)شهرک

های هایی هستند که ارتباط بین خیابانکننده(: خیابانخیابان اصلی درجه دو )جمع و پخش

ها، ترافیک گونه خیابانسازد. در اینهای مجاور را برقرار میهای فرعی یا محلهشریانی و خیابان

 نماید.ه خیابان شریانی منتقل میآوری و بچند خیابان فرعی را جمع

 

 خیابان محلی:  -3 -4-2

ها، نیازهای وسایل نقلیه موتوری، برداری از آنهایی هستند که در طراحی و بهرهخیابان

سوار، شود. برای رعایت حال پیاده و دوچرخهسوار و عابر پیاده بااهمیت یکسان رعایت میدوچرخه

 شود.ها پایین نگه داشته میخیابان سرعت وسایل نقلیه موتوری در این

 

 خیابان شریانی )خیابان اصلی درجه یک(: -4 -4-2

 دهد. طراحی با انتخابشهری ترافیک موتوری را تشکیل میهای شریانی، شبکه اصلی درونخیابان

کند، زیرا از یک سرعت مجاز، چهارچوب عملکرد راه و مشخصات هندسه شبکه راه را تعیین می

شبکه باید چنان انتخاب شود که اکثریت عمده رانندگان در اوقات خلوت در حدود  طرف شکل

سرعت مجاز رانندگی کنند، از طرف دیگر، نحوه تأمین عبور ایمن پیاده از عرض خیابان تابع 

 سرعت حرکت و وسایل نقلیه موتوری است.

 

 الزامات در زمینه طرح کلی شبکه:  -4-3
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شهرک و در نتیجه در میزان ایمن بودن آن در برابر شناسایی نقش شبکه معابر در طرح کلی 

 نیروهای دشمن مورد توجه قرار گیرد.

طراحی چندین ورودی و خروجی برای شهرک که در مواقع بحران به تسهیل امدادرسانی و 

 کند.پشتیبانی کمک می

اهمیت  شبکه گویایی و سادگی به ولی نشود داده مطالعه بدون و قبلی برتری خاصی، شکل هیچ به

.بدهند
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الجهت، ضمن این امر با کاهش تداخل مسیرهای مختلف .شود انتخاب راه سه هایتقاطع است ممکن که آنجا تا و دهند برتری راهی سه به

 کند.روان سازی ترافیک در زمان عادی، به تخلیه سریع در هنگام بحران نیز کمک می

های متعدد پناهوجود پیچ و خم در مسیر، ضمن کاهش یکنواختی، امکان تعبیه جان .نکنند پافشاری مستقیم امتدادهای بودن طوالنی در 

 دهد.انفجار را میو کاهش موج 

میدان از جمله عواملی است که در هنگام بحران، در مسیر جریان ترافیک، اختالل ایجاد  .ندهند قرار میدان شریانی، هایراه شبکه در  

 کند. می

 نظر در شبکه شکل تعیین در موثر عوامل به عنوان را هاگردش در محدودیت و طرفهیک هایخیابان نظیر ترافیک مدیریت اصلی عناصر

 .بگیرند

 

 هندسی شبکه: الزامات در زمینه طرح -4-4

 :است موثر موتوری ترافیک دسترسی تنظیم در زیر اجزای

 تقاطع شکل

 یکدیگر از هاتقاطع فاصله

 میانه

 جدول

 کناری  جاده

 کرد.مراتب شبکه معابر که به امر تخلیه سریع و امدادرسانی، کمک شایانی خواهد رعایت دقیق سلسله

 در که کنند سعی باید و شود خودداری دارند باید شاخه چهار از بیش که ایپیچیده هایتقاطع گرفتن کار به از شریانی هایخیابان در

و  فرعی خیابان به ورود در نقلیه وسایل که نحوی به باشد راست گرد به محدود هاشریانی، حرکت هایخیابان با هاخیابان دیگر هایتقاطع

  .نکنند قطع را شریانی راه عرض آن از جخرو

 کنند،می تعیین راهنمایی هایچراغ هماهنگ کردن برای مناسب فاصله به با توجه را یکدیگر از هاتقاطع فاصله شریانی هایخیابان در

 :شودمی توصیه زیر شرح به هاتقاطع محور تا محور فاصله نظر این از نشود، راهنما کنترل چراغ با هاتقاطع حاضر حال در اگر حتی

 متر 800 تا 400شهرک اطراف در - متر 500 تا 300شهرک مراکز در-

 

 در هادسترسی کنترل الزامات رعایت آنجا که تا اما داشت؛ نگه محدود باید را شریانی هایخیابان با محلی هایخیابان هایتقاطع تعداد

 گرفت. نظر در راست گرد هایحرکت با خروج و ورود نقاط توانمی دهدمی اجازه شریانی خیابان

 

 هایخیابان به دسترسی تنظیم در شودمی جدا یکدیگر از فیزیکی مانعی توسط دو طرف ترافیک آن در که ایمیانه مخصوصاً و میانه

 .کندمی حذف را ها دور زدن و هاگردش زیرا است، موثر شریانی بسیار
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 .  کنندمی عمل قاطعانه بسیار های اضطراریپناهو نیز، تأمین جان دسترسی کنترل نظر از مرسوم هایجوی

 

مقررات  22ها با مصالح مستحکم، ابعاد مناسب آن )بر اساس مبحث عالوه بر لزوم ساخت جوی هستند، جوی که دارای هاییخیابان در

 ملی ساختمان( باید رعایت شود.  

 

کنند. تعداد دسترسی  تنظیم زنند،می جوی برروی که هاییپل تعداد کردن کنترل با باید را شریانی خیابان به ها، دسترسیدر این خیابان

 کند. زیاد، با تشدید تداخل ترافیکی، کار امدادرسانی را نیز با اخالل مواجه می

 

 5 واحدها ورودی حلدر م و سانتیمتر 20 حداقل را جدول جوی  نمای بلندی که شودمی توصیه موتوری ترافیک کنترل دسترسی برای

 .بگیرند نظر در سانتیمتر

 

 هایخیابان دسترسی تنظیم برای کننداصلی می قسمت وارد معینی نقاط از و جمع کرده را خیابان اطراف ترافیک که کناری هایجاده

  شوند. طراحی دقیق مطالعه با که آن به شرط باشند موثر مواردی در است ممکن شریانی

 

 از شریانی هایخیابان موازی و مداوم کناری هایجاده باشندمی شریانی هایدر خیابان ظرفیتی هایگلوگاه ها،تقاطع که آن به با توجه

 شود.نمی توصیه و کاهندمی راه و ظرفیت ایمنی
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 شریانی هایخیابان به هادسترسی تنظیم به منظور هاتقاطع هندسی شکل اصالح های: نمونه 2-4شکل

 نگارنده()منبع: 

 

 سطحی بهای آ تخلیه الزامات در زمینه تأسیسات-4-5

 جدول سیستم از باید سطحی هایتخلیه آب برای .دارد را اهمیت نهایت سطحی هایآب تخلیه برای مناسب سیستم گرفتن نظر در

غیر  در و پارکینگ خط همه تواندمی  )جوبک( جدول کنار در شدهجاری آب خط پارکینگ، وجود صورت در .کرد استفاده لوله -چاهک

   کند. اشغال را راست سمت خط نصف تا صورت این

تخلیه  هایپذیر طراحی شوند. به طور مثال، جویای انعطافهای سطحی با در نظر گرفتن شرایط بحران، باید به گونهتأسیسات تخلیه آب

های تخلیه، فضایی مناسب برای مخفی نمودن برخی داشته باشد و یا کانالهایی مستحکم را پناهکننده، امکان ایفای نقش به صورت جان

 از تأسیسات حساس را داشته باشد.

 

 پیاده رو و الزامات در زمینه حاشیه-4-6

  .است متر 3 آن مطلوب عرض و متر 5/2 حاشیه برای حداقل عرض

  .استفاده کرد شهری اثاثیه قرار دادن برای آن از و گرفت نظر در رو پیاده سطحهم را حاشیه توانمرکزی می مناطق در

های جوی و دمای هوا، های متعدد باشد. در این حالت، در زمان عادی به لحاظ بارشروها باید تا حد امکان به صورت مسقف با رواقپیاده

 تواند ایفای نقش نماید. موقت میشده و در زمان بحران نیز، فضای باز پیاده رو به عنوان یک پناهگاه آسایش اقلیمی عابر تأمین
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 مذکور هایخیابان طرح و دهند تشکیل را ایشبکه پیوسته باید روهاپیاده  گرفت. نظر در رو پیاده باید شریانی هایخیابان طرف دو هر در

 .گیرد انجام پیاده نیازهای عابر سایر و ایمنی به با توجه باید

 به عنوان محورهای اضطراری جهت تخلیههای متعدد چندعملکردی طراحی پیاده راه

 

 ایحاشیه الزامات در زمینه پارکینگ-4-7

 استثنا، موارد از غیر به و عادی موارد در به طور کلی و نیست مجاز شریانی هایخیابان برای غیرموازی ایحاشیه پارکینگ گرفتن نظر در

 .آید عمل به جلوگیری راه ظرفیت افزایش و سرعت کاهش از جلوگیری منظور به گونه معابراین کنار در نقلیه وسایل پارک از بایستمی

ای کنترل نشده، در مواقع بحران به عنوان یک مانع در برابر تخلیه سریع و دسترسی مناسب به اماکن حساس عمل ضمناً پارکینگ حاشیه

 کند.می

 

 نمونه عرضی هایرخالزامات در زمینه نیم-4-8

 اینقشه اهمیت باید اول مرحله در طراح کار برای این  است. هندسی طراحی اساسی و مهم بسیار قسمت تیپ، عرضی هایرخنیم تعیین

 و و نوع صنعتی منطقه به با توجه را رو سواره عرض از هها پیاده عبور کنترل نحوه و دهد مورد نظر تشخیص راه در را جابجایی و دسترسی

 با .کند مشخص باید را رو سواره عرض از هاپیاده و ایمن شده تنظیم عبور نقاط و شیوه عالوه به .کنند تعیین راه مجاور هایکاربری تراکم

 .شودمی تعیین طرح مناسب سرعت فوق عوامل به توجه

 هایمحل ای،حاشیه های پارکینگ پیاده، سیاست و سواره ترافیک حجم به با توجه و شدهتعیین طرح سرعت بر اساس باید طراح سپس

 و هاتقاطع ترافیکی کنترل نحوه ها،تقاطع در گردو چپ راست گرد مخصوص هایگرفتن خط نظر در امکان و لزوم باراندازی، و بارگیری

  .کند تعیین را عرضی مقطع اجزای گذرها، پیاده محل در هاپیاده عبور عرض مجاز باألخره حداکثر

 برای الگو تعیین بنابراین .دارد ایکنندهنقش تعیین روهاپیاده عرض در کیلوولت 20 حریم همچون عواملی صنعتی مناطق در عالوه به

 عرضی تیپ هایرخنیم هاینمونه عنوان به باید فقط قسمت این در شدهداده عرضی هایرخبه نیم .نیست صحیح تیپ عرضی هایرخنیم

 .کنند نگاه

-نیمه و بیابانی اقلیمی وضعیت با عدم سازگاری و غیرانسانی مقیاس نظیر متعدد علل به عریض بسیار هایخیابان که گرفت نظر در باید

 هر در و باشد متر 29 حداقل شریانی هایخیابان حریم عرض که کنند سعی باید نیست، لذا مناسب ما کشور نقاط اکثر بر حاکم بیابانی

  نگیرند. ضرورت از زیادتر را خیابان مورد عرض

رعایت  با را رو سواره عرض راست، و چپ به گردش مخصوص هایخط کردن اضافه توان برایمی ضرورت در صورت هاتقاطع محل در

 .بزند پیاده گذرها لطمه محل در هاپیاده عبور ایمنی به نباید عرض اضافه این .بگیرند بیشتر شدهتعیین حدود

 .است آمده زیر شکل در عرضی رخنیم نمونه ذکرشده موارد به با توجه
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 2رخ عرضی حداقل برای خیابان شریانی درجه : نیم2-4شکل

 :)کنندهپخش و جمع2 ( درجه اصلی الزامات در زمینه خیابان -4-9

 خیابان، این نقش .سازدمی برقرار را های مجاورمحله یا و )محلی(  فرعی هایخیابان و اصلی هایخیابان بین ارتباط برقراری خیابان این

 شکل در محلی هایخیابان نظیر اگرچه این خیابان ترتیب این است به شریانی خیابان به آن اتصال و فرعی خیابان چند ترافیک آوریجمع

 آن برای نقشی گونهکه هیچ  )یک درجه اصلی شریانی )خیابان هایبرخالف خیابان لیکن ندارد؛ را اصلی نقش اطراف خود محیط به دادن

 .کند ایفا را  )غیر اصلی هرچند( نقشی آن دیگر مشخصات و آن در جاری ترافیک اندازه حجم به تواندمی نیستند قائل

 .هست سطحهم هاتقاطع نوع

 .است ضروری مأمور یا راهنما چراغ از استفاده شریانی، خیابان با خیابان این تقاطع در

 .نمود بینیپیش ممکن حداقل در باید آن برای ایحاشیه پارکینگ

 .است بالمانع ها در ابعاد حداقل ممکن،خیابان این طول در میدان از استفاده

 .دارد ارجحیت بیشتر چهارراهی به نسبت راهی سه نیز خیابان این هایتقاطع در

 

 دید فاصله

 کافی کند،می حرکت ساعت در کیلومتر 30سرعت با که اینقلیه وسیله توقف برای باید محلی هایخیابان در توقف دید فاصله حداقل

  .است متر 30 فاصله این .باشد

 دید فاصله متر،5/2 عرض به رو پیاده نظر گرفتن در با و  )ساعت در کیلومتر 30 سرعت برای متر 35 ( شعاع حداقل رعایت با هاپیچ در

 بایستمی که گیردمی را راننده افقی دید جلوی گاهی هادرخت کنند، کاریدرخت را روسواره حاشیه اگر ولی است. تأمین خودخودبه

  گردد. تأمین راننده افقی دید صورتدراین

 .باشد بعد درشکل شدهمشخص سطح برابر باید حداقل با یکدیگر دو درجه اصلی هایخیابان تقاطع در دید مثلث
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 محلی هایخیابان تقاطع در حداقل دید : مثلث 3-4شکل

 نمونه عرضی هایرخنیم-

 هر به مربوط خاص مسائل کثرت دلیل به سوی دیگر از .است برخوردار خاصی اهمیت از آن حساسیت دلیل به عرضی هایرخنیم تعیین

 گردد کهمی ارائه زمینه این در الگویی صرفاً قسمت این در شود.می داده ترجیح و بوده ثابت غیرممکن عرضی رخنیم طرح ارائه لذا شهرک،

 :شودمی مالحظه ادامه در

 

 

 )کنندهپخش و کننده جمع( 2درجه  اصلی خیابان عرضی رخنیم : نمونه4-4شکل

 

 تجاری و پژوهشی صنعتی، مهم الزامات در زمینه مراکز-4-21

 :است اصلی مشخصه دو دارای تجارتی و صنعتی مهم مرکز جابجایی، سیستم نظر از

 .شودمی خارج آن از و شده وارد آن به سنگین نقلیه وسیله زیادی نسبتاً تعداد روزانه -

 .شودمی انجام آن مقصد به بازدیدکنندگان و کنندگانمراجعه فروشندگان، خریداران، کارگران، و کارکنان توسط سفر زیادی تعداد روزانه -

  .این مراکزند جمله از کاال توزیع مراکز و هافروشی عمده بار، هایپایانه صنعتی، نواحی

 که اینقلیه وسایل رانندگان از زیادی تعداد که کرد توجه باید .باشد آسان یابیجهت تا بگیرند، گویا و ساده را شبکه شکل بشود که آنجا تا

 جستجوی در که اینقلیه نباشد، وسایل ساده هانشانی یافتن اگر . نیستند آشنا محل با شوندمی وارد مهم و تجارتی صنعتی مراکز به

 . زنندلطمه می ترافیک نظم و روانی به ، باشندمی خود مقصد
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ر افزاید، در تخلیه سریع و روان دشکل ساده و گویای شبکه و طراحی یک مسیر اصلی سرتاسری عریض، ضمن آنکه به کارایی شبکه می

 زمان بحران و نیز کنترل ریزش آوار نیز نقشی اساسی دارد.

 شبکه به نقطه یک از را آن توانمی کمتر است، یا روز در نقلیه وسیله 250 تجاری و صنعتی مرکز سفر سازی متوسط مقدار اگر

  .دهند اتصال شریانی راه به طرفه یک حلقه یک توسط را مرکز که شودمی صورت، توصیهاین غیر در  .ساخت متصل شریانی هایخیابان

 به مستقیماً را واحد که شودمی است، توصیه روز در نقلیه وسیله 250 از بیش تجارتی و صنعتی واحد سفر سازی متوسط مقدار اگر

 تریلی( نقلیه سنگین وسایل زدن دور برای آن، انتهای در باید بست است، بن به صورت خیابان که در صورتی .دهند اتصال شریانی خیابان

 .بگیرند نظر در دور جای ،)تیپ

 

ها تعیین شود. اماکن با حجم مراجعات باال، بهتر است با رعایت حریم و باند آندسترسی اماکن با توجه به میزان و شدت مراجعه به 

قرار گیرند؛ زیرا در هنگام بحران نیز این اماکن بیشترین جمعیت و تأسیسات حیاتی را در خود  2کندرو، در مجاورت معبر شریانی درجه 

 ای امدادرسانی، امری حیاتی است. دهند و بنابراین، تخلیه سریع آن و دسترسی آسان به آن برجای می

 

 هاتقاطع محل در اما .بگیرند بیشتر خط دو نباید از را محلی هایخیابان اصلی هایخط تعداد خیابان، عرض از هاپیاده عبور ایمنی نظر از

  .افزود تقاطع به ظرفیت چپ و به راست گردش کمکی هایخط افزودن با توانمی

 

 .بگیرند نظر در گردش به راست خط مخصوص باید صنعتی، و تجاری مهم واحدهای ورودی در

 

 هایتوقف و ایستادن که دهند انجام نحوی باید به را طراحی .نیست مجاز ایحاشیه پارکینگ قرار دادن پژوهشی، و صنعتی مهم مراکز در

فروشی، خرده مسکونی،( مراکز این برای نامناسب هایکاربری حذف هدف، این به برای رسیدن روش موثرترین .نشود انجام ایحاشیه

 .سنگین است نقلیه وسایل و هاسواری برای راه از خارج کافی گرفتن پارکینگ نظر در و )آموزشی 

 

 مورد نظر، مجاز سرعت برای هاآن که شعاع کنند استفاده هاییقوس از هاپیچ در که شودمی توصیه سرعت، داشتننگه پایین به منظور

 .است حداقل

 

  کند(می انتخاب محل بر حسب طراح که کامیون تیپ یا تریلی(تیپ  نقلیه وسیله که نحوی به دهند، افزایش را خط عرض باید هاپیچ در

 نکند. تجاوز خود خط حدود از

 

 تیپ نقلیه وسیله حرکت مسیربه  با توجه( را آن باید بلکه کنند، اعمال قوس طول تمام در یکنواخت صورت به نباید را عرض خط افزایش

 .کنند وارد تدریجی  مرکب( هایقوس از استفاده با و
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 در همچنین و ها بن بست انتهای در .عملی نیست کار این همیشه اما .نباشد بستبن به صورت هاخیابان که کنند سعی شبکه طراحی در

جا  کردن فراهم که ناچاری موارد در .بگیرند نظر در پیوسته زدن دور جای تیپ وسیله نقلیه برای باید تجاری و صنعتی واحدهای داخل

 .فراهم کنند کردن جلو و عقب بار یک با زدن دور برای را کافی جای باید نیست، عملی دور پیوسته

 

 ظرفیت از و یابدمی افزایش روسازی استهالک وسایل و این استهالک نگیرند، نظر در کافی جای سنگین نقلیه وسایل زدن دور برای اگر

 .است زیاد شود،می جا دور احداث صرف که ایبازده هزینه بنابراین، .شودمی کاسته هاخیابان

 

 راست به گردش خط بزرگ واحدهای برای نشینی، وعقب واحدها کلیه برای سنگین، نقلیه وسایل خروج و ورود کردن روان منظور به

کاری درخت اما .است تأمین خودخودبه هاپیچ در افقی دید فاصله نشینی،عقب وجود علت به .بگیرند نظر در )واحد داخل به ورود برای(

 .را بگیرند رانندگان دید جلوی است ممکن شده پارک سنگین نقلیه وسایل یا و حاشیه در انبوه

 

 .برسند خود کار محل به جمعی نقلیه های وسایلایستگاه محل از دوچرخه، با یا پیاده بتوانند باید و پژوهشی صنعتی مهم مراکز کارکنان

 .است الزامی مراکز این داخل در دوچرخه و هاپیاده ایمن برای و پیوسته مسیرهای گرفتن نظر در بنابراین،

 

 ساعت در هاپیاده تعداد به با توجه باید )روهاپیاده جمله از( پیاده مسیرهای عرض .بگیرند نظر در رو پیاده باید خیابان طرف دو هر در

 .نباشد کمتر متر 5/2 از آن مفید عرض حالتی هیچ در و شود تعیین برق نیاز تیرهای مورد حریم به با توجه و کاری روز یک صبح شلوغ

 

 باید واحد هر .است پژوهشی و صنعتی در مراکز ترافیکی مشکالت اصلی علل از یکی سبک، و سنگین نقلیه وسایل برای پارکینگ کمبود

 سنگین وسایل نقلیه پارکینگ باید موارد، کلیه در .باشد خودکفا مراجعان و کارکنان سبک و سنگین وسایل نقلیه برای پارک جای نظر از

 .باشد مجزا سبک نقلیه وسایل پارکینگ از

 

 سنگین، نقلیه وسایل توقف برای امکاناتیها پایانه این در بگیرند، نظر در بار پایانه که شودمی توصیه تجاری، و صنعتی مهم مراکز در

 و بنزینپمپ باید هامحل این در همچنین .شود گرفته نظر در بار حمل هایفرصت راجع به اطالعات کسب و هاآن رانندگان استراحت

 .شود پایانه گذاشته خروجی سمت در همیشه باید بنزینپمپ .بگیرند نظر در سنگین نقلیه وسایل محل سرویس

 

 محلی الزامات در زمینه خیابان -4-22

 رعایت یکسان بااهمیت سواردوچرخه و موتوری، پیاده نقلیه وسایل نیازهای آن، از برداریبهره و طراحی در که است خیابانی محلی خیابان

نوع  این همچنین .شودمی داشته نگه پایین هاخیابان این در موتوری نقلیه وسایل دوچرخه، سرعت و پیاده رو حال رعایت برای و شودمی

 .نمایندمی ایجاد را صنعتی واحدهای به دسترسی انتقال خیابان

 و کار و زندگی و اندشهری هایدهنده محیطتشکیل بستر هاخیابان این .است محلی هایخیابان اصلی هاینقش از یکی ترافیکی نقش

 هایجاذبه ایجاد در و شهرک هستند معماری دهندهتشکیل اصلی عنصر های محلیخیابان همچنین .دارد جریان آن در جوش و جنب

 موثرند. محل به دادن جهت و هویت در و پذیردل و فضاسازی بصری
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 بهتر هایمحیط ایجاد اصلی، خواست و چون دارند کنندهتعیین نقش خود محیط به دادن شکل در محلی هایخیابان شبکه ترتیب این به

وسایل  حرکت سرعت و شبکه خصوصیات بین اگر بنابراین .شودمی داده محیط به ها برتریخیابان این طراحی در است فعالیت و کار برای

 حرکت و دهند محیطی نیازهای به را برتری بدون تردید باید کند بروز تعارض دیگر طرف از محیطی نیازهای و طرف یک از موتوری نقلیه

 .کنند محیط تنظیم نیازهای با متناسب را نقلیه وسایل

 

 هایخیابان برای ای کلی عمومی الزامات توانچه می اگر شهرک است، اصلی عملکرد تابع محلی هایخیابان هندسی طرح و شبکه شکل

 کنند. طراحی است، واقع آن در خیابان که محیطی عملکرد به کامل با توجه باید ها راخیابان این اجزای اما کرد، تعیین محلی

 اهمیت یعنی خورند،می پیوند طراحی شهری با اییکپارچه طور به محلی هایخیابان هندسی طرح و بندیشبکه شکل ترتیب این به 

 اجزای طرح و شبکه شکل در اصل این و کندمی تغییر آن محیط عملکرد گیرد بر حسبمی عهده بر خیابان که هایینقش از هریک نسبی

 .دارد کنندهتأثیر تعیین آن

 

 همه به موتوری نقلیه وسایل ،)نشانیآتش آمبوالنس و انتظامی، نیروی( اضطراری  خدمات و شهری خدمات رسانیدن و بار محل برای

 .باشد راحت و سریع باید اضطراری نقلیه وسایل عالوه دسترسی به باشند داشته دسترسی باید واحدها

 صورت به را آن در واقع هایخیابان شبکه شهرک و و گرفت نظر شهرک در اصلی عناصر از یکی عنوان به باید را محلی هایخیابان

 .کنند طراحی یکپارچه

 کنند منتقل نقلیه وسایل رانندگان به را بودن خیابان محلی احساس باید راه اطراف محیط طراحی همچنین و هندسی طرح شبکه، شکل

 .شود رعایت نقلیه وسایل رانندگان قاطع توسط اکثریت مجاز سرعت حداکثر که نحوی به

 

 

 روهاپیاده و کاریدرخت-

 نوع و درختان کاشت محل و شود طراحی کاری بایددرخت است. محلی هایخیابان منظر سازی شیوه ترینعملی و موثرترین کاریدرخت

 .تعیین شود آرایی زمین پالن روی در هاآن

 

شود. این فضا، ضمن آنکه فضای امن پیاده رو را از سواره رو جدا کرده و مانع یک ردیف فضای سبز بین سواره رو و پیاده رو طراحی 

 پناه و نیز، کنترل ریزش آوار عمل نماید.تواند به عنوان جانشود، در مواقع بحران میتداخل سواره و پیاده می

 

 به کرد اکتفا رو یک به توانمی بن بست معابر ط درفق و ناچاری موارد در .دهند قرار پیاده رو باید محلی هایخیابان کلیه طرف دو هر در

 .دارندنگه در ساعت کیلومتر 20 از کمتر را موتوری نقلیه وسایل حرکت سرعت گیرها،سرعت از با استفاده یا طراحی طریق از آنکه شرط

 

 )دور برگردان( جا دور-
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 برای گیرند،می نظر در موتوری نقلیه وسایل زدن امکان دور ساختن فراهم به منظور که است رو سواره از قسمتی  دور برگردان(( جا دور

 جلو و عقب بار یک زدن با دور برای و باشد متر 18 از کمتر نباید جاده عرض تیپ سواری )کردن جلو عقب و بدون( پیوسته زدن دور

 یک بار با زدن دور و پیوسته دور زدن شیوه به دورجا  احداث چگونگی متعدد موارد زیر اشکال .باشد کمتر متر 9 از نباید عرض این کردن

 .دهدمی نشان را کردن جلو و عقب

 

 تیپ سواری دور زدن برای جاده عرض :حداقل6-4شکل

 نمونه عرضی هایرخنیم

 رخنیم .گیرد انجام باید طراحی نخستین مراحل در که است هندسی طرح قسمت ترینحساس تیپ، نمونه عرضی هایرخنیم تعیین

 در که هاییرخنیم بنابراین .گیرد انجام آن توسعه اصلی هایسیاست و محل به وضعیت کامل با توجه باید معین طرح هر برای تیپ عرضی

 از یکی شبیه حتی و مانند لزوماً طرح معین یک تیپ عرضی رخنیم که داشت انتظار نباید و دارد آشنایی جهت صرفاً شود،می اینجا ارائه

 کنند. رعایت محلی خیابان یک طول سرتاسر در را یکسانی رخ عرضینیم که نیست ضروری عالوه به .باشد مذکور موارد

 

 محلی خیابان عرضی رخنیم : نمونه7-4شکل
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بحران های متعدد به بناها و اماکن مهم، بر قابلیت تخلیه و دسترسی سریع در زمان رخ عرضی خیابان محلی )ورودی: نیم8-4شکل

 افزاید(.می

 هاالزامات در زمینه تقاطع -4-22

 سطحهم قید بدون تقاطع کلمه اگر .باشد غیرهمسطح یا و سطحهم است ممکن تقاطع .است یکدیگر با راه چند یا دو برخورد محل تقاطع

 .است سطحهای همتقاطع منظور شود ذکر سطحهم غیر یا

 در که اینقلیه وسایل تنگ، نسبت ای بهمحدوده در .است هاپیاده با و هم با موتوری نقلیه وسایل درگیری محلی سطحهم هایتقاطع

 سعی تقاطع هندسی طرح .کنندمی پیدا درگیری هاپیاده با و یکدیگر با دهندجهت می تغییر یا و نمایندمی حرکت مختلف هایجهت

 :برسد زیر هایهدف به درگیر، عوامل بین بهینه و عملی سازشی با ایجاد که دارد

 سواراندوچرخه و هاپیاده ایمنی تأمین

 نقلیه وسایل ایمنی تأمین

 تقاطع ظرفیت افزایش

 تقاطع اطراف زیباسازی

 نقلیه وسایل رانندگان سردرگمی از جلوگیری و آرامش تأمین

 

 همچنین و آن اطراف سفرساز واحدهای موقعیتو  تقاطع ترافیکی وضعیت تقاطع، فیزیکی وضعیت مورد در باید هاتقاطع طرح از قبل

 و کار آیی ایمنی در مؤثر انسانی عوامل با را خود باید طرح به عالوه .آورند دست به کافی تقاطع، اطالعات طرح در مؤثر اقتصادی عوامل

 .سازد آشنا تقاطع

 :نمود بندیتقسیم زیر موارد مطابق توانمی را هاتقاطع انواع

 )مایل و کج راست،(  راه سه

 هم مجاور راه سه دو
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 )مایل و راست(  چهارراه

 راه چند

 شده بندی جریان راه سه

 شده بندی جریان چهارراه

 میدان

 دارد؛ درگیری نقطه 9 تنها راه سه یک یابد، مثالًمی افزایش شدت به تقاطع پیچیدگی و درگیری نقاط تعداد ها،شاخه تعداد زیادشدن با

 هاشاخه تعداد کاهش با بنابراین رسدمی نقطه 32 به است مجاز آن در هاگردش که همه چهارراهی در درگیری نقاط تعداد حالیکه در

 .داد افزایش برابر چندین را تقاطع توان کار آییمی

 

 موجود هایتقاطع : انواع9-4شکل

 

 شود. واقع راه مستقیم هایقسمت در تقاطع که کنند سعی باید است ممکن که آنجا تا

 

 نقلیه وسایل .باشد بزرگ دیگر راست گردش به در و کوچک راست به گردش یک در جهت تغییر زاویه که شودمی سبب تقاطع مایل زاویه

نباشد  فراهم جایی چنین اگر و گیردمی زیادی جای است زیاد آن جهت تغییر مقدار هایی کهگردش در )تریلی خصوص به( سنگین

 باشد کوچک جهت تغییر زاویه اگر دیگر از طرف .شودمی ایمنی کاهش و ترافیک -آشفتگی موجب و کنندمی اشغال را دیگر هایخط

 کنند.رعایت نمی را کنندهکنترل عالئم دستورات و رانندگی و راهنمایی مقررات گاهی و گیرندسرعت می راست گرد نقلیه وسایل رانندگان

 

 80 از و باشد نزدیک درجه 90 به امکان حد تا تقاطع زاویه که شودمی توصیه تقاطع در کافی دید ساختن فراهم بودن مشکل دلیل به

 .باشدنمی مجاز درجه 70 از کمتر تقاطع زاویه هاراه این برای .نباشد کمتر درجه
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 طولی رخنیم در تقاطع موقعیت -ج

 در توصیه این رعایت .باشد  )کمتر و سه درصد (مالیم متقاطع هایخیابان طولی شیب که گیرد قرار محلی در تقاطع کنند سعی باید

سطحی  هایآب تخلیه تقاطع محل در کم طولی شیب دیگر طرف از دارد. بیشتری است اهمیت یخ و پربرف هازمستان که سردسیر مناطق

 .نباشد کمتر یک درصد از تقاطع محل در راه طولی شیب حداقل که شودمی توصیه بنابراین کندمی مشکل را

 

 گنبدی قوس نزدیک در تقاطع محل که سعی کنند باید ولی کند،نمی ایجاد مشکلی و است مجاز ایکاسه قوس داخل در تقاطع قرار دادن

 هایحداقل از طولی رخنیم در دید فاصله که شوند مطمئن باید دهند قرار گنبدی نزدیکی قوس در را تقاطع که شوند ناچار اگر .نباشد

 .است بیشتر توقف دید برای شدهتعیین

 

 تقاطع محل در عرضی رخنیم -د

 راه با را فرعی راه عرضی هایشیب کنند ومی حفظ تقاطع محل در را اصلی راه عرضی هایشیب معموالً راهنما، چراغ بدون تقاطع در

 .دهندمی تطبیق اصلی

 

 تقاطع محل در را قوس عرضی شیب است باید یکسره قوس محل در عرضی شیب و است واقع شریانی راه پیچ در تقاطع که حالتی در

 با و حفظ برای که هاییشیوه به .باشد جهت هم قوس عرضی شیب با متقاطع راه شیب طولی که کنند سعی باید حالت این در کنند حفظ

  .نیست عملی غالباً هاشیوه این ازمطلق  تبعیت کرد، نگاه رهنمود عنوان به باید شد تشریح تقاطع محل در عرضی هایرختغییر نیم

 

 به با توجه و نقاط ارتفاع مناسب دادن تغییر با سپس کند، تهیه را اولیه پالن ارتفاعات نامبرده هایشیوه از ترکیبی کارگیریبه با باید طراح

 .نماید تهیه را قطعی ارتفاعات پالن بارش، هایتخلیه آب نحوه

 

 تداخل علت به عالوه به دارد، قاطع تأثیر مختلف تقاطع نقاط ارتفاعات تعیین در هاچاهک محل و راه سطح از بارش هایآب تخلیه نحوه

 و مالیم طولی هایرخنیم به منجر لزوماً راه دو طولی هایرخنیم بودن مالیم با یکدیگر، متقاطع هایراه عرضی و طولی هایشیب

 به با توجه و کند رسم تقاطع هایگوشه برای کلیه را هاگوشه طولی رخنیم باید طراح بنابراین شود،نمی تقاطع هایگوشه برای قبولیقابل

تعیین  را تقاطع شدهتمام سطح مختلف نقاط ارتفاعات عرضی، هایشیب قبولقابل و حدود تقاطع محل در بارش هایآب تخلیه وضعیت

 کند.

 

 ترافیک بندی جریان - ه

 درگیرها این شدت و دامنه از که کنندسعی می ترافیک بندی جریان با .هاستپیاده با و یکدیگر با نقلیه وسایل درگیری محل تقاطع

 بندی جریان .کنند احساس بیشتری آرامش تقاطع از عبور در رانندگان و یابد تقاطع افزایش ظرفیت یابد، بهبود ترافیک کیفیت تا بکاهند

 .شودمی انجام زیر های ه شیوه همه یا بعضی کارگیریبه تقاطع با

 اصلی جریان از چپ به گردش کردن جدا-
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 اصلی جریان از راست به گردش کردن جدا-

 گیرد قرار نقلیه وسایل استفاده مورد نباید که رو سواره از هاییقسمت کردن جدا-

 طرف دو ترافیک کردن جدا-

 ترافیک کنترل نحوه با هندسی طرح هماهنگی-

 تقاطع محل در مستقیم عبور هایخط تعداد افزایش-

 پیاده رو آمدگیپیش و سکو از استفاده با هاپیاده عبور عرض کردن کوتاه-

 

 بتوانند باید محل به ناآشنا رانندگان  .سردرگم نکند را هاآن و باشد گویا نقلیه وسایل رانندگان برای و ساده باید تقاطع بندی جریان

 .دهند تشخیص سادگی و به سرعت شدهگرفته نظر در هاآن برای که را مسیری

 گردشی چنین بندی جریان با باید است چپ ممنوع به گردش اگر مثالً .باشد تقاطع کنترل نحوه به کامل با توجه باید بندی جریان طرز

 .کنند مشکل حداقل یا و غیرممکن را

 .دهند انتخاب دو از بیش نقلیه وسایل رانندگان به نباید مسیر، از نقطه هر در

 .کنند تالقی یکدیگر با جریان دو از بیش نباید

 .بکاهند یکدیگر با نقلیه وسایل برخورد زاویه از باید بشود که آنجا تا

 .دهد برتری )ترافیک بیشتر حجم( متر مه جریان به باید بندی جریان

 

 اجزا الزامات -و

 :باشد کافی باید جنبه دو از نقلیه وسایل رانندگان دید ها،تقاطع در

 )تقاطع شدن دیده( باشند الزم آماده هایالعملعکس اعمال برای تا دهند تشخیص را تقاطع موقع به و خوبی به بتوانند

 و تداخل و درگیری محل تقاطع )تقاطع در دید(باشند  داشته کافی دید آن عرض از عبور یا و متقاطع راه به ورود برای تقاطع، محل در

 .است نقلیه وسایل احتمالی برخورد

 

 فاصله از را تقاطع بتوانند باید موتوری نقلیه رانندگان وسایل .است بیشتر هاآن با تصادف احتمال و تقاطع محل در هاپیاده حضور عالوه به

 باشند خط ازجلوگیری  و سریع العملعکس اعمال به قادر مواجه شدند مانعی با پرخطر محل این اگر در تا دهند تشخیص خوبی به کافی

 .دهند خط تغییر تقاطع محل به رسیدن از قبل باید چپ بپیچند یا راست به و دهند تغییر را خود مسیر خواهندمی که هاآن همچنین

 :کنند رعایت باید را زیر هایتوصیه تقاطع، شدن دیده بهتر برای

 

 حد تا دید فاصله که کنند سعی باید تقاطع محل اما در است ضروری هاراه همه مسیر طول تمام در توقف دید فاصله حداقل کردن تأمین

 .باشد شده بیشترتعیین هایحداقل از امکان
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 .کنندمی محدود را قائم سها دید قو این زیرا دهند، قرار گنبدی قائم سهای قو نزدیک را تقاطع نباید بشود که آنجا تا

 

 موارد در کنند، خودداری باید پیچ داخل سمت مخصوصاً در هاآن نزدیکی در یا و تند پیچ در خروجی و ورودی و تقاطع قرار دادن از

 .باشد رویت قابل کافی فاصله از تقاطع دید موانع به که با توجه کنند رسیدگی دقیقاً باید ناچاری

 

 .کنند تأمین را روشنایی تقاطع محل در کم دست ندارد روشنایی راه اگر

 

 با است گریزناپذیر طرحی چنین و شوددیده نمی کامالً توقف دید فاصله حداقل از )ورودی( اتصالی راه یا فرعی راه تقاطع محل اگر

 .سازند آگاه تقاطع وجود از کنندمی حرکت اصلی راه در که رانندگانی را مخصوص، تابلوهای از استفاده

 

 تأمین گیردمی را شده کنترل وسیله نقلیه راننده دید جلوی که موانعی بردن بین از یا و کردن دور با را تقاطع محل در دید فاصله

 چشم محل دید، مثلث ضلع یک .گویندمی دید مثلث باشد دید مانع بدون دید باید فاصله تأمین برای که را ایمحدوده حداقل .کنندمی

 در مثلث این دیگر ضلع دو .کندمی وصل رود می آن با درگیری احتمال که اینقلیه وسیله سقف به را شده کنترل وسیله نقلیه راننده

 ضلعی .کنند تعیین است فرعی و اصلی هایراه امتداد در که را ضلعی دو باید طول مثلث رسم برای .است واقع فرعی و اصلی هایراه امداد

 فاصله است فرعی راه امتداد که در را ضلعی .دهندمی نشان D حرف با را آن و گویندمی اصلی دید فاصله است اصلی امتداد راه در که را

 .دهندمی نشان D1 حرف با را آن و گویندمی فرعی دید

 

 هاتقاطع در دید موانع : نمایش21-4شکل 

 چشم محل از این وسایل رانندگان محل چشم ولی است هاسواری برای فاصله از بیشتر هاتر یلی و هاکامیون برای الزم دید فاصله

 کنترل جداگانه باید سنگین و سبک نقلیه وسایل برای را دید مثلث در واقع دید بنابراین موانع .است باالتر سبک نقلیه وسایل رانندگان

 .دارد وجود وضعیت چهار نظر از این هاتقاطع در که است متفاوت ترافیک کنترل مختلف هایشیوه برای تقاطع هر دید مثلث .کرد

 راهنما چراغ با کنترل-

 )تقدم رعایت( تابلوی با کنترل-

 )ایست( تابلوی با کنترل-

 کنندهکنترل عالئم بدون-
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 پل پناهجان و گنبدی قائم قوس محل در افقی و قائم دید کنترل : طرز22-4شکل

 راهنما چراغ با کنترل-

 دید تأمین که رسدمی نظر به و کنندمی راهنما عمل چراغ دستور به نقلیه وسایل رانندگان شود،می کنترل راهنما چراغ با که تقاطعی در

اوقات  در مثالً شود،نمی کنترل راهنما چراغ توسط همیشه تقاطع چون اما .نباشد شوند، ضروریمی متوقف آن در که رانندگانی برای

 .کنند فراهم را )ایست(تابلوی  حالت برای الزم دید فاصله حداقل باید نمایدمی عمل زنچشمک به صورت خلوت

 تا بگیرند، نظر در زرد زنچشمک چراغ اصلی باید جهت برای نیست، ممکن دیدی فاصله چنین کردن فراهم موجود هایتقاطع در اگر

در  دید مثلث توانمی این صورت در .کنند حرکت احتیاط با داده، کاهش را خود کنند سرعتمی حرکت اصلی راه در که اینقلیه وسایل

 باید جهت دو هر در نیست، پذیرامکان دید نیز مثلث این تأمین اگر .کرد تعیین اصلی راه برای طرح سرعت درصد 75 فرض با را تقاطع

 .کند عمل قرمز چشمک زن چراغ

 

 الزامات در زمینه شیب -4-23

 تعاریف -الف

 .است پروژه خط طولی همان شیب راه طولی شیب .است آن محور امتداد در راه شدهتمام سطح شیب  :طولی شیب

 شیب که راه از هاییطول مورد در را این اصطالح معموالً .کندنمی تغییر راه طولی شیب طول آن در که است راه از طولی  :شیب طول

 .برندمی کار به است تند هاآن طولی

 .است آن محور امتداد بر عمود جهت در راه سطح شیب :عرضی شیب

 .دهندراه می سطح به بارش آب تخلیه به منظور که است عرضی شیب :معمولی عرضی شیب

 مرکز طرف به شیب این جهت .دهندمی قوسی راه هایقسمت به ایمنی بهبود به منظور که است ای عرضی شیب :قوس عرضی شیب

 .است سرازیر قوس

 .باشد قوس عرضی شیب جهت آن برخالف جهت که صورتی در است قوسی هایقسمت در عرضی شیب :مخالف عرضی شیب

 

 طولی شیب -ب
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 طولی هایشیب در نقلیه وسایل حرکت-

 زیر به صورت توانمی را تأثیرات این .گذاردتأثیر می سنگین نقلیه وسایل مخصوصاً و نقلیه وسایل کار طرز و حرکت در راه طولی شیب

 :کرد خالصه

 .یابدمی افزایش هاسرپایین در سنگین نقلیه وسایل مخصوصاً و نقلیه وسایل حرکت سرعت

 .یابدکاهش می سنگین نقلیه وسایل سرعت شدن کم علت به هاسرباالیی در راه ظرفیت

 .یابدمی افزایش هاسرپایین در سنگین نقلیه وسایل برای الزم دید فاصله حداقل

 .یابدمی افزایش هادر سرباالیی سنگین نقلیه وسایل حرکت و ترافیک از ناشی هوا آلودگی و صوتی آلودگی

 .است مشکل هاسرباالیی در یخبندان و برف هنگام آن، کنترل و درآوردن حرکت به

 .یابدمی افزایش تند هایشیب در نقلیه وسایل تصادف احتمال

 ایمنی و ظرفیت در موضوع این که یافته،کاهش طوالنی و تند هایسرباالیی در سنگین نقلیه وسایل مخصوصاً و نقلیه وسایل سرعت

 سرعت، مالحظهقابل کاهش بدون توانندمی سواری هایاتومبیل .گذاردتأثیر می  )شریانی هایخیابان خصوص به( ها خیابان

 طوالنی و تند هایتأثیر سرباالیی .شودمی کاسته طوالنی و تندتر هایشیب در هاآن سرعت از اما کنند، طی را درصد 5 تا 4 هایسرباالیی

  .است بیشتر سیارب سنگین نقلیه وسایل حرکت در

 

 طولی شیب حداکثر-

 دلیل به که آن ضمن باشد، مالیم های شهریراه طولی شیب که کنند سعی باید کلی سیاست یک عنوان به ذکرشده، مطالب به با توجه

 برای مطلوب شیب از نباید معابر طولی شیب شهری، هایخیابان از سوارانو دوچرخه پیاده عابر موتوری، نقلیه وسایل مشترک استفاده

 و پیاده نیازهای به با توجه طولی خیابان شیب حداکثر دهندهنشان زیر جدول راستا این در که باشد بیشتر سواراندوچرخه ها وپیاده

 .است دوچرخه

 شیب مقدار .باشد بیشتر درصد 2 از نباید های طولیشیب سرجمع همچنین نیست، پذیرفته درصد 5 از بیشتر طولی شیب صورت هر در

 .شود انتخاب شهری هایمحیط در کمتری هایشیب است که الزم عموماً اصل این رعایت برای .باشد سازگار منطقه طبیعت با باید طولی

 .دهدمی خبر اطرافش محیط و راه پایین و طولی رخنیم و پالن بین ناهماهنگی یک از وجود تند طولی هایشیب وجود غالباً

 

 طولی شیب حداقل-

 در شدهجاری هایآب جریان برای الزم شیب طولی حداقل تأمین همچنین و جاده سطح از بارش هایآب تخلیه به کردن کمک به منظور

جدول  در شدهداده هایحداقل از نباید طولی شیب کنند(می پیروی راه طولی شیب از دو که هر(راه  کنار آبروهای در یا و هاجدول پای

 .باشد کمتر زیر

 

 هاخیابان هایراه انواع در طولی شیب : حداقل2-4جدول 

 حداکثر شیب طولی )درصد( وضعیت
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 حداقل مطلق حداقل مطلوب غالب

 1.3 1.5 در کنار راه، جدول وجود دارد.

 1.2 1.3 در کنار راه، جدول وجود ندارد.

 های شهری در ایران(نامه طراحی راه)منبع: آیین

 

 هاتقاطع در طولی شیب -

 یخبندان و برف دارای که سردسیر مناطق موضوع در این رعایت .بگیرند مالیم را طولی هایشیب دارد امکان که آنجا تا باید هاتقاطع در

 .دارد بیشتری اهمیت است طوالنی

 به گردش خط در که اینقلیه وسایل انتهای صف تا طولی شیب که کنند سعی باید است چپ به گردش مخصوص خط دارای تقاطع اگر

 .شودمی محسوب تند شیب بیشتر یا سه درصد طولی شیب .باشد مالیم مانند می منتظر چپ

 ها،تقاطع محدوده در زیرا بگیرند، بیشتر هادر تقاطع را حداقل طولی شیب که شودمی توصیه راه، سطح از بارش هایآب بهتر تخلیه نظر از

 .رسدمی صفر به مواردی در حتی و شده کمتر الزم هایحداقل از عرضی هایشیب و شوندترکیب می یکدیگر با مختلف راه دو هاینیم رخ

 .شودمی توصیه هاتقاطع برای مطلوب حداقل یک عنوان به درصد یک طولی شیب

 

 عرضی شیب -ج

 عرضی هایشیب میزان-

 .شود رو خارج سواره سطح از سرعت به بارش بهای آ که کندمی نقلیه وسایل حرکت ایمنی

 :به دارد بستگی بارش بهای آ تخلیه سرعت

 عرضی شیب مقدار-

 طولی شیب مقدار-

 رویه جنس-

 )است سمت یک به آن عرضی شیب که جاده از عرضی(تخلیه  عرض-

 ناراحت زیاد، عرضی شیب در رانندگی طرف دیگر از .گیردمی صورت ترسریع جاده سطح از آب تخلیه باشد زیادتر عرضی شیب چه هر

 .است دشوار در آن هادوچرخه و هاپیاده حرکت و است کننده

 

 عرضی شیب اعمال هایشیوه-

 طرف دو به خط این از را جاده سطح و بارش گرفت بهای آ تقسیم خط باید را محور خط است، دوطرفه هاآن ترافیک که هاییخیابان در

این  که کرد هدایت جاده خارج به را بارش آب توانمی مختلف هایهشیوه با دارد وجود سواره رو یک از بیش که هاییراه در .داد شیب

 شیب بندی شودمی هدایت جاده طرف دو به بارش آب هاآن در که )ب( و )الف( هایشیوه به .است شدهداده نمایش زیر شکل در هاشیوه
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هزینه  بودن بیشتر آن مهم کاستی .است سطح روسازی از بارش آب ترسریع تخلیه طرفه دو بندی شیب اصلی مزیت گویند.می طرفه دو

  .ساخت فراهم رو سواره دو هر طرف دو هر در را تأسیسات باید این زیرا است، آب تخلیه تأسیسات ایجاد

 

 

 جدار طرف دو هایراه در بارش آب هدایت : طرز22-4شکل

 .اندشدهداده شیب خیابان راست سمت لبه طرف به روهاسواره همه )د( و   )ج( هایشیوه در

 هایتوسعه برای جا گرفتن نظر در در نحوه همچنین و آب تخلیه سیستم بودن بسته و باز در یکدیگر با  )د( و   )ج( هایشیوه تفاوت

 .است آینده

  

 الزامات در زمینه ظرفیت-4-24

 برای توان این داشتن حدود .است از راه مقطعی یا قسمت یک از پیاده یا و موتوری ترافیک عبور توان حداکثر معنای به ظرفیت

 از کمتر همیشه را طراحی ظرفیت بلکه کنندنمی طراحی هاآن مطلق ظرفیت را بر اساس معابر  است. ضروری هاراه طراحی و ریزیبرنامه

 .کنندمی تعیین ترافیک جریان برای کیفیت مشخصی کردن اختیار با را آن مقدار و گیرندمطلق می

 .شود تعیین آن سنجش برای معیارهایی و تعریف ترافیک جریان کیفیت که است الزم نظر این از

 :شودمی تعریف زیر شرح به وضعیت شش ترافیک، کیفیت سنجش برای

 کیفیت ترینعالی :الف کیفیت

 عالی کیفیت :ب کیفیت

 خوب کیفیت :ج کیفیت

 قبول مورد کیفیت حداقل :د کیفیت

 حداکثر ظرفیت از استفاده وضعیت در کیفیت :ه کیفیت

 بندانراه و ناپایدار حال در کیفیت :و کیفیت

 .شودمی تعیین )د( یا )ج( هایکیفیت قبول با معابر مختلف هایقسمت طراحی ظرفیت
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 هامحدودیت اگر و شود تعیین ))ج( کیفیت(خوب  کیفیت برای طراحی ظرفیت شودمی سعی دهد اجازه مالی و فیزیکی امکانات چنانچه

 .شودمی تعیین ))د( کیفیت( قبول مورد حداقل کیفیت قبول با طراحی ظرفیت ندهد اجازه

 

 شریانی هایخیابان ظرفیت -الف

 .است پیچیده آن کردن تعیین علت این و به دارد بستگی متعددی عوامل به )یک درجه اصلی هایخیابان( شریانی هایخیابان ظرفیت

 فاصله و هادسترسی تعداد ها،تقاطع هماهنگی و کنترل نحوه یکدیگر، از هاتقاطع طرح، فاصله سرعت خطوط، تعداد نظیر مهمی عوامل

 تأثیر آن ترافیک کیفیت و ظرفیت خیابان در ایحاشیه پارکینگ وضیعت و خیابان عرض از پیاده عبور تنظیم نحوه یکدیگر، ها ازآن

 .گذاردمی

 :دارد بستگی زیر عوامل به که سنجندها میخیابان این در جابجایی سرعت متوسط با را شریانی هایخیابان در ترافیک کیفیت

 ترافیک حجم-

 خیابان هندسی طرح-

 خیابان اطراف شهری محیط-

 هاآن هماهنگی و زمان بندی و راهنما هایچراغ تعداد-

 مجاز سرعت حداکثر-

 کاهش را جابجایی سرعت متوسط این محدودیت .شودمی محدود نقلیه وسایل مانور امکان و حرکت آزادی ترافیک حجم افزایش با

 .دهدمی

 و بارگیری جای و پارکینگ امکانات ها،دسترسی طراحی چگونگی و تعداد میانه، نوع و وجود خط، عرض ها،خط تعداد نظیر عواملی

از  راست، به گردش و چپ به گردش اختصاصی خطوط وجود عدم یا وجود و ایحاشیههای ینگپار ک وضعیت میدان، از خارج باراندازی

 .اندیهندس طرح موثر عوامل جمله

 ترافیک جریان در هایکاربر این که ترافیکی است یهااصطکاک میزان و خیابان اطراف هاییکاربر نوع محیطی، موثر عامل ترینمهم

 .کنندمی ایجاد

 بگیرید اندازه موجود وضعیت برای طول آن را در جاییجابه سرعت متوسط شریانی، هایخیابان از طول هر در ترافیک کیفیت تعیین برای

 .کنید تعیین طول آن در را ترافیک کیفیت زیر جدول در شدهداده معیارهای از با استفاده سپس کنید، برآورد آینده وضعیت برای و

 

 محلی و  )کنندهپخش و جمع(  2 درجه اصلی هایخیابان ظرفیت -ب

 باشد داشته را خیابان عرض از گذشتن ایمن فرصت جا همه در هاپیاده که شود تعیین نحوی به باید مورد نظر هایخیابان طراحی ظرفیت

 وسایل حرکت سرعت کردن محدود همچنین و ضابطه این رعایت با نداشته باشد. نیاز هاپیاده حرکت تنظیم به خیابان عرض از عبور و

 .شد خواهد رعایت خودخودبه نیز صوتی آلودگی و هوا آلودگی مجاز حداکثر نظیر محیطیالزامات زیست سایر نقلیه،

 زیر عوامل به و شودتعیین می عرض خیابان از گذشتن برای کافی عبور فرصت بودن فراهم بر اساس هاخیابان این محیطیزیست ظرفیت

 :دارد بستگی

  .است کمتر خیابان محیطیظرفیت زیست باشد بیشتر  )پیاده عبور عرض(برسد  ایمنی نقطه تا کند طی باید پیاده که عرضی هرچه
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 .است کمتر خیابان محیطیزیست ظرفیت باشند، تر پذیریبآس پیاده هرچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیاده حفاظت نظر از هایابانخ وضعیت تعریف :2-4جدول

 از خیابان وضعیت

 پیاده حفاظت نظر

 توصیف

 .اندفراهم شرایط همه: خوب

 .است کافی خیابان روشنایی .است کافی پیاده و راننده برای دید

 .است متصل رو به پیاده و دارد وجود گذر پیاده .است پیوسته و مشخص روهاپیاده

 در نقلیه وسیله کمی تعداد و ندارد وجود رو و پیاده سواره رو بین فاصله در سرباز جوی

 است. شده خیابان پارک کنار

 اندفراهم زیر شرایط حداقل: متوسط

 و پیوسته است ولی ممکن دارد وجود رو پیاده .است کافی پیاده و رانند برای دید

 نقلیه وسیله متوسطی تعداد و ندارد وجود رو کنار سواره در سرباز جوی .نباشد مشخص

 است. شده پارک کنار خیابان در

-می حساب به وضعیت بد دانست « متوسط» یا « خوب» را آن نتوان که وضعیتی هر بد

 آید.

 

 هاپیاده پذیریآسیب وضعیت : تعریف3-4جدول 

 31بیش از  31تا  21بین  21کمتر از  پذیرهای آسیبدرصد پیاده
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 زیاد متوسط کم هاپذیری پیادهوضعیت آسیب

 

 

 

 

 

 پیاده مسیرهای ظرفیت -ج

 .شودمی توصیه زیر جدول مطابق طراحی ظرفیت 

 

 گذرپیاده و پیاده مسیرهای طراحی : ظرفیت4-4جدول 

 ظرفیت طراحی )نفر در دقیقه برای هر متر عرض مفید( نوع مسیر پیاده

 31 شهرها پرجمعیت مراکز در پیاده، راه و رو پیاده

 21 نقاط سایر در پیاده، راه و رو پیاده

 41 شهرها پرجمعیت مراکز در گذر، پیاده

 31 نقاط سایر در گذر، پیاده

 

  .شودتعیین می متر 5/2 گذر پیاده برای و متر 25/2 پیاده راه و رو پیاده برای مفید عرض حداقل

 موانع این نزدیک سطح از علت این به و گیرندیم شود فاصلهمی گذاشته هاآن مسیر کنار در که موانع سایر و جوی نرده، دیواره، از هاپیاده

 .آورد حساب به مفید عرض جزو نباید را موانع این نیم متری فاصله تا شود، بنابرایننمی استفاده موثری طرز به

 عرض متر یک از دقیقه در هر که هاییپیاده تعداد بر حسب یا و روییادهپ سرانه سطح متوسط بر حسب ترافیک سنجش کیفیت معیار

 .شودمی تعریف زیر جدول مطابق کیفیت شش نوع معیار، دو این بر اساس  شود.می سنجیده کنندیم عبور مفید

 

 

 

 پیاده مسیرهای کیفیت : سنجش5-4جدول 

 ها )نفر در دقیقه هر متر عرض مفید(تعداد پیاده روی )مترمربع برای هر نفر(یادهپفضای  اهکیفیت عبور پیاده

 6کمتر از  23بیش از  الف

 21تا  6از  23تا  4 ب
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 31تا  22از  9/3تا  4/2 ج

 45تا  32از  3/2تا  5/2 د

 75تا  46از  3/2تا 6/1 ه

 متغیر و ناپایدار 5/1کمتر از  و

 

 هایدسترسالزامات در زمینه  -4-25

 و شریانی هایخیابان کنار در واقع واحدهای امالک و به موتوری نقلیه وسایل خروج و ورود تنظیم برای الزامات تعیین قسمت، این موضوع

 .شود حفظ معابر کار آیی این که نحوی به است دیگر هایخیابان

 پیاده شدید جاذب بناها و واحدها از بعضی .زند لطمه هاراه گونهاین کار آیی به که نیست عاملی تنها موتوری، نقلیه وسایل خروج و ورود

 کار آیی هاراه این که است علت این به و دهدمی افزایش را هاآن اجتماعی نقش شریانی میزان هایخیابان کنار در هاآن وجود و هستند

 .دهندمی دست از را ترافیکی خود

 :است زیر موارد برای الزامات یینتع به محدود بخش این مساحت ترتیب این به

 اصلی هایخیابان شریانی هایخیابان به برای اتصال هاآن خروجی و ورودی موتوری ترافیک حجم نظر از واحدها مقیاس حدود تعیین

 محلی هاییابانخ و 2 درجه

 اتصالی راه هندسی الزامات

 واحدها به موتوری نقلیه وسایل دسترسی الزامات

 

 تعاریف

 .است راه مجاور واحدهای و امالک با موتوری ترافیک ارتباط نحوه دسترسی، از منظور :دسترسی

 .است معابر کنار در واحدها به موتوری نقلیه وسایل خروج و ورود راه :)ورودی راه( اتصالی راه

 .است مجاور امالک به اتصال محل در اتصالی راه عرض :اتصالی راه عرض

 .است خیابان به اتصال محل در اتصالی راه عرض :اتصالی راه دهانه

 .است اتصالی راه محور و خیابان لبه ینبواقع زاویه :اتصالی راه زاویه

 ... و و خدماتی اداری تجاری، صنعتی، هاییکاربر مانند است، زمین از شده یبندطبقه استفاده :کاربری

 مقیاس، بزرگی علت به ولی نیست هااصلی آن عملکرد جزء کاال ییجاجابه که است هایییکاربر کاال، حمل با ارتباط در  :مؤسسات

 بزرگ تجاری یهامجتمع بزرگ، ادارات ه،مانند فروشگا دارد اهمیت هاآن در باراندازی و بارگیری

 شودمی انجام موتوری بارکش با عمدتاً کاال بردن آوردن و ها،آن برای که است هایییکاربر کاال، حمل با ارتباط در :مخصوص هایکاربری

 بزرگ  یهاکارگاهو  ساختمانی مصالح یهافروشگاه نظیر

 .است نقلیه وسایل کردن پارک محل  :پارکینگ
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 .گیردمی جا آن در شده پارک نقلیه وسیله یک که شکل مستطیل سطحی :جاپارک

 .است عمود جاپارک به ورودی راه امتداد بر آن طول که است جاپارکی :عمود جاپارک

 .است جاپارک به ورودی راه امتداد موازات به آن طول که است جاپارکی :موازی جاپارک

 .سازدمی درجه 90 از کمتر و از صفر بزرگتر ای زاویه جاپارک، به ورود راه امتداد با آن طول که است جاپارکی :مایل جاپارک

 سواره به مستقیماً جاپارکها همه که نحوی که به است آن به چسبیده و خیابان به رو سواره کناره در واقع جاپارکهای :اییهحاش پارکینگ

 .دارند دسترسی رو

 .است خیابان حریم حد امتداد در زمین )طول یا( عرض :زمین بر

 .است زمین مختلف قطعات بین مرز :زمین حد

 .است زمین دو بر تالقی محل دو بر هایزمین در :زمین گوشه

 .است اتصالی راه دهانه شروع و زمین گوشه ینبواقع فاصله :حد تا فاصله

 استفاده نحوه .شودمی گذاشته خیابان حریم و حد  )برزمین( ملک بر بین شهری مقررات موجب به که است یافاصله حداقل :ینینشعقب

 .شودمی کنترل مقررات شهری توسط فاصله این در واقع زمین از

 .گیرندمی نظر در باراندازی و بارگیری برای که است سکویی :بارگیری سکوی

 .است باراندازی و بارگیری سکوی امتداد در بارکش یک ایستادن جای :پهلوگیر

 .است جاده جدول پای در بارش آب جریان محل :جوی

 

 )ورودی راه( اتصالی راه 

 اتصالی راه موقعیت -الف

 :گردد رعایت زیر الزامات باید راه محل انتخاب در

 .نگیرد قرار تند هاییبش و هایچپ در شود سعی امکان حد تا

 

 زیادتری دید فاصله اندکن حرکت شریانی خیابان در که اینقلیهوسایل  رانندگان برای که گیرد قرار یانقطه در اتصالی راه گردد سعی

 .شود فراهم

 

 منظور این برای  باشند داشته کافی دید رو و سواره روپیاده به نسبت باید شوند خارج اتصالی راه از خواهندیم که اینقلیه وسایل رانندگان

 برق، تنه چراغ تیرهای .باشد دید مانع بدون رو، سواره سطح متری 11/2 تا 61/1 ارتفاع در شکل زیر در پیاده و سواره دید یهامثلث باید

 شود.نمی محسوب دید مانع آن مانند و تابلوها هاییهپا درختان،
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 یدۀپد 50 از زمین بر عرض آنکه مگر مجاز نیست زمین قطعه یک برای اتصالی راه یک از بیش گرفتن نظر در شریانی هایخیابان در

 راه دو احداث اجازه تواننمی دوبر هایزمین به همچنین .باشد ضروری راه اتصالی یک از نظر مورد کاربری عملکرد برای و بیشتر ییهوا

 .باشد ضروری اتصالی راه دو هر نظر مورد کاربری عملکرد برای آنکه شرط داد به اتصالی

 

 )گوشه تا فاصله( زمین گوشه و اتصالی دهانه راه شروع نقطه بین باید شوندمی طرح راهنما چراغ بدون وضعیت برای که ییهاتقاطع در

 10 از نباید فاصله این گیرندمی نظر در راهنما چراغ هاآن برای یا دارد وجود راهنما که چراغ ییهاتقاطع در .باشد فاصله متر 11/4 حداقل

 .باشد کمتر تقاطع از قبل در زمین برای متر 25 و تقاطع از بعد در واقع زمین متر برای

 در جز شریانی، هایخیابان به اتصال در .داشته باشد فاصله متر 51/2 حداقل مجاور ملک زمین حد با باید اتصالی راه دهانه شروع نقطه

 .اهمیت کم هاییدانم داخل در مگر گیرد، قرار اتصالی راه و گردد ممنوع چپ گردش به باید ناچاری موارد و موجود وضعیت

 

 تأسیسات خطوط و تجهیزات ،هادرخت عالئم راهنمایی، تابلوها با تداخل زمینه در ذیربط سازمانهای الزامات اتصالی، راه محل تعیین در

 .گردد رعایت شهری

 

 جدول -ب

 توسط و  )قبل شکل نظیر( ایجاد بسته هایکه شکل باشد نحوی به باید یبندجدول طرز .شود نصب جدول باید اتصالی راه دهانه لبه در

 .گردد پیاده زمین روی باتجربه تکنسین مهندس یا توسط سپس و طراحی مجرب مهندس

 یا شود ساخته سفید با سیمان باید بتنی جدول .باشد هماهنگ خیابان لبه کارشده در یهاجدول نوع با باید اتصالی راه لبه جدول

 .شود یزیآمرنگ

 پناه کارآمد را داشته باشد.و قابلیت ایفای نقش به صورت یک جانشده یطراحجدول بایستی با مصالح مستحکم 

 

 الزامات نظام دسترسی و شبکه معابر به روایت تصویر -4-26

 

 ممنوع است.شهرک احداث فلکه در ورودی به جهت تسهیل در امدادرسانی و عبور و مرور، 

 

 ا دارای یکی از عملکردهای فوق باشد )فقط ورودی یا فقط خروجی(بایست تنهورودی از تندرو به کندرو و یا بالعکس در هر نقطه می
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 های متقاطع با مسیر ورودی مستقیماً به باند تندرو اتصال نداشته باشند.جاده

 

 

 متر مجاز نیست. 6عرض سواره تندرو در هر طرف بیش از 

 

 داشته باشد.بایست امکان پارک خودرو وجود در حاشیه مسیر کندرو ورودی شهرک می

 

 ساخته شوند. محلبا تأکید بر خصوصیات اقلیمی و بومی شهرک ها و احجام ورودی بدنه
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 )استتار( باشد.تفکیک  و تغییر کاربری باغات و محوطه سبز اطراف مسیر ورودی ممنوع می

 

 بایست منطبق بر توپوگرافی و شکل طبیعی محل باشد.مسیر می

 

 )تسهیل در دسترسی و تخلیه( ها با شعاع بسیار کم ممنوع است.در صورت انحنای مسیر استفاده از قوس

 

 

 گیر( در تمام طول مسیر ممنوع است.ایجاد ناهمواری و پستی و بلندی ناگهانی در کف مسیر )مانند سرعت
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 )اختفا( شود. یکارمتر درخت 21حداقل به عرض  صنعتی و معابر،حدفاصل بین مراکز حساس 

 

 افزایش یابد.  صنعتیتراکم عناصر پوشش گیاهی )درخت و بوته( با نزدیک شدن به محدودۀ 

 

 )اختفا( درختان و پوشش گیاهی تأمین شود. یلهمحصوریت مسیر ورودی به وس

 

 باشد.مجاز نمی مجموعهایجاد گشادگی در ورودی 
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 وادار به کاهش سرعت گردد.داخلی شهرک ای باشد که خودرو به هنگام ورود به خیابان طراحی هندسی ورودی باید به گونه

 

  شهرک باید به نحوی طراحی شود که اجزای شهرک در هنگام ورود، چندان نمایان نباشند.ورودی 

 

  امدادرسان( به فضاهای باز چندعملکردی وجود داشته باشد.در مواقع بحران، امکان دسترسی سریع سواره )خودروهای 

 

 تعبیه چندین مسیر دسترسی جایگزین )اضطراری(  برای فضاهای باز مجاور اماکن حساس و با تراکم جمعیتی باال
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احداث مجتمع پارکینگ ای به علت ایجاد مشکل در دسترسی سریع و امدادرسانی در زمان بحران و در مقابل، محدود کردن پارک حاشیه

 تواند به صورت یک فضای باز نیز ایفای نقش نماید.عمومی که در هنگام بحران می

 

 شود.شاخه پیشنهاد نمی 4های پیچیده و بیش از تقاطع

 

 کند.روها با فضای سبز مناسب، پوشیده شوند. این امر، ضمن آسایش اقلیمی به کنترل زیرش آوار ساختمانی نیز کمک میپیاده

 

 بافت مصالح کف پیاده رو، غیرلغزنده، محکم و هموار باشد.
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 تا حد امکان از اختالف سطح در پیاده رو پرهیز شود. در صورت نیاز، از اختالف سطح به صورت مالیم و تدریجی باشد.

 

 .متر استفاده شود 81با حداقل شعاع ییهادر صورت منحنی بودن مسیر خیابان عبوری باید از قوس

 

 شود.تفکیک مسیر سواره و پیاده با کیفیت مناسب پیشنهاد می

 

 

 بایستی توسط کاشت ردیفی درختان تأمین گردد.رو محصوریت سواره
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 به جهت تسهیل در تردد و نیز، تخلیه و امدادرسانی سریع در هنگام بحران، بایستی تا حد امکان بجای پله از رمپ استفاده شود.

 

 


